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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent 

Elnököl:  Dr. Hargitai János (KDNP), a bizottság elnöke  
 
Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), a bizottság alelnöke  
Dr. Becsó Károly (Fidesz)  
Szabó Sándor (MSZP)  
Dúró Dóra (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott  
  
Dankó Béla (Fidesz) dr. Becsó Károlynak (Fidesz) 

 

A bizottság titkársága részéről  

Dr. Pálinkás László József bizottsági főmunkatárs  
Dr. Luxl Dóra bizottsági munkatárs  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 33 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. HARGITAI JÁNOS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszöntöm a bizottság tagjait, munkatársaimat. Az ülésünket határozatképességünk 
tudatában nyitom meg, jelezve a jegyzőkönyvnek, hogy Dankó Béla képviselő urat dr. 
Becsó Károly helyettesíti. 

A meghívóban kiküldöttek szerint javaslom, hogy ezt a két napirendi pontot 
tárgyaljuk meg, az egyebekkel együtt hármat. Amennyiben a képviselő hölgy és az urak 
egyetértenek ezzel a napirenddel, kérem, jelezzék számomra. (Szavazás.) 
Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy a napirendet egyhangúlag fogadtuk el.  

Mandátumigazolás: Kálló Gergely (Jobbik) 

Az első napirendi pont a mandátumigazolás. Az ilyenkor szükséges iratok 
képviselőtársaim számára rendelkezésre állnak. Döntést hozhatunk-e, látva, hogy a 
képviselő úrnak minden papírja a helyén van, nincs összeférhetetlensége? (Nincs 
ellenvetés.) Javasolja tehát a bizottság az Országgyűlésnek, hogy igazolja ezt a 
mandátumot. Aki ezzel egyetért, jelezze számomra! (Szavazás.) A jegyzőkönyvnek 
mondom, hogy ezt a döntést is egyhangúlag hoztuk meg.  

 

(A bizottság 11 óra 34 perctől 11 óra 35 percig zárt ülésen folytatta munkáját. Az ott 
elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 

Egyebek 

Egyebek között nincs semmi, de ha már itt vagyunk közel a leendő helyünkhöz, 
akkor mondom a képviselőtársaimnak, hogy nagy valószínűséggel április végétől 
tudjuk elfoglalni az új helyünket ezen a folyosón, éppen a sarokban. Nem tudom, ez 
pont hányas számú, de erre, amerre mutatok, közvetlenül a sarokban dolgoznak majd 
a munkatársaink és ott fogjuk tartani az üléseinket. Minden bizottság átjön az 
Irodaházból azzal, hogy itt helyek szabadultak fel, mert a rendes dolgozó emberek 
átmennek ebbe a szép irodaházba, amiért nem biztos, hogy annyira lelkesedik 
mindenki. Én még nem láttam belülről, szépnek látom, de a lényeg a lényeg, hogy a 
Mentelmi bizottság a sarokban fog ülésezni ezen az emeleten. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm mindenkinek a munkáját. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 36 perc) 

 Dr. Hargitai János 
 a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: dr. Lestár Éva 


